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LISTA 

cu candidații respinși în urma verificării dosarelor transmise pentru ocuparea postului de    

Ofițer I din cadrul Serviciului Resurse Umane – Biroul Pregătire Continuă și Dezvorltarea Carierei 

în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov, prin trecerea în 

corpul ofițerilor a maiștrilor militari/subofițerilor 

 

 

Nr. 

crt. 

Codul de identificare al 

candidatului 
Motivul/Motivele respingerii dosarului de recrutare

 

1.  2152903/09.07.2022 

 lipsă copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea 

studiilor; 

 lipsă copii ale certificatului de naștere al candidatului, 

soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, 

precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea 

civilă; 

 lipsă adeverinţă eliberată de unitatea din care provine candidatul. 

2.  2152930/11.07.2022  inapt psihologic. 

3.  2152955/11.07.2022  inapt psihologic. 

4.  2152899/09.07.2022  inapt psihologic. 

5.  2152820/07.07.2022 
 lipsă declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării 

condițiilor de recrutare. 

6.  2152988/12.07.2022 

 lipsă copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea 

studiilor; 

 lipsă copii ale certificatului de naștere al candidatului, 

soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, 

precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea 

civilă; 

 lipsă adeverinţă eliberată de unitatea din care provine candidatul. 

7.  2180483/01.07.2022 

 lipsă copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea 

studiilor; 

 lipsă copii ale certificatului de naștere al candidatului, 

soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, 

precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea 

civilă; 

 lipsă adeverinţă eliberată de unitatea din care provine candidatul. 

8.  2180485/01.07.2022 

 lipsă copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea 

studiilor; 

 lipsă copii ale certificatului de naștere al candidatului, 

soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, 

precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea 

civilă; 
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  lipsă adeverinţă eliberată de unitatea din care provine candidatul. 

9.  2152865/08.07.2022 

 lipsă copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea 

studiilor; 

 lipsă copii ale certificatului de naștere al candidatului, 

soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, 

precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea 

civilă; 

 lipsă adeverinţă eliberată de unitatea din care provine candidatul. 

10.  2152961/11.07.2022 

 lipsă copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea 

studiilor; 

 lipsă copii ale certificatului de naștere al candidatului, 

soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, 

precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea 

civilă; 

 lipsă adeverinţă eliberată de unitatea din care provine candidatul. 

11.  2152927/11.07.2022 
 lipsă copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea 

studiilor. 

 

 

 

   


